Benvolgudes famílies i nens:
Ja és aquí, ho estàveu esperant durant tot l’any i ja ha arribat LA BOOM!!!!! Una bomba de
diversió que explotarà el dia 8 de juny. El destí serà WATER WORLD!!!! El PARC AQUÀTIC
de Lloret de Mar. Com cada any, a la nit hi haurà el sopar al col·legi de Maristes de Les
Corts amb una celebració oberta a totes les famílies, i un BINGO dels pioners i activitats
varies per acabar bé el dia!
Amb els nens es quedarà a les 8:00 a la Plaça de Sants. A la nit, els pares heu d’estar a les
18:30 al col·legi de Maristes de Les Corts, on iniciarem la tarda-nit amb la celebració
conjunta que us prepararem els monitors. Agrairem la vostra puntualitat.
QUÈ CAL DUR!!!!
-Esmorzar i dinar
-Banyador
-Crema Solar

-Roba de Recanvi
-Tovallola
-Xancletes i calçat esportiu

Hora de quedada:
NENS: A les 08:00 a plaça de Sants
PARES: A les 18:30 al Col·legi de Maristes de Les Corts
(entrada per la porta lateral, c / Comptes de Bell-lloc)

Preu: 30€ (es cobraran en mà amb l' inscripció)

_________________________________________________________________________________________________________________

*NOVETAT: Bona notícia pares i mares! Aquest any, com ja es va fer a la sortida de
Nadal, la branca de Ròvers ofereixen portar el dinar dels escoltes, que consistirà
d’un entrepà, beguda i postre, pel cost de 5€.
Vull participar de l’oferta de dinar oferida pels Ròvers.
Indicar al·lèrgies: ________________________________________.
Entrepans a escollir (encerclar l’opció preferida): pollastre arrebossat
Llom amb formatge
Truita de patates
*RECORDEM: Cada família haurà de dur el seu sopar i recordem que els monitors
no tenim papis que ens els portin.
*Si ho vols marca la casella de la bústia solidària i destina 3€ a ajudar a becar
un company del CAU.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo, ______________________________________ amb DNI _______________ pare/mare/tutor/ de
l’escolta_____________________________ autoritzo al meu fill a assistir al Boom el dia 8 de
juny del 2019 al Parc aquàtic de WaterWorld Lloret.
Participo a la bústia solidària (3€)

Signatura

